ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ δ.τ. «GEOANALYSIS SA», ενδυναµώνει συνεχώς τη θέση της, ισχυροποιεί και
αυξάνει το κύρος της, ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και κινείται θετικά και αποτελεσµατικά στο
απαιτητικό και δύσκολο περιβάλλον του κλάδου των µελετητικών εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες
µελετών έργων υποδοµής και συναφών υποστηρικτικών υπηρεσιών.
Η εταιρεία βασιζόµενη στην πείρα και την τεχνογνωσία που διαθέτει στοχεύει στη συνεχή διεύρυνση
των προσφεροµένων υπηρεσιών του κλάδου των µελετητών έργων υποδοµής, από έµπειρο και
εξειδικευµένο προσωπικό, µε επίκεντρο πάντα την ποιοτική, ασφαλή και πλήρη ικανοποίηση των
αναγκών και των απαιτήσεων των πελατών της.
Η ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ δ.τ. «GEOANALYSIS SA», εγκατέστησε ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας
Πληροφοριών που είναι σύµφωνο µε το πρότυπο ISO 27001:2013 και δεσµεύεται για:
• Την ικανοποίηση των πελατών της, µέσω της παροχής υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις τους.
• Τη διασφάλιση της εµπιστευτικότητας, αντικειµενικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιµότητας των
πληροφοριών που επεξεργάζονται, διακινούνται, τηρούνται µε ηλεκτρονικά ή φυσικά µέσα από το
προσωπικό και τα πληροφοριακά συστήµατα της εταιρείας και της αναλογικής και σύννοµης χρήσης
του.
• Την έγκαιρη και ταχεία αναγνώριση και αντιµετώπιση έκτακτων καταστάσεων που σχετίζονται µε
παραβίαση (ή υποψία παραβίασης) της ασφάλειας των πληροφοριών της εταιρείας.
• Την προστασία της επένδυσης της εταιρείας σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
• Τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας σε θέµατα
διαχείρισης δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, απορρήτου επικοινωνιών, πνευµατικών
δικαιωµάτων κλπ.
• Τη συνεχή βελτίωση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, της
αποτελεσµατικότητάς του και των επιδόσεων σε θέµατα διασφάλισης της ακεραιότητας, της
εµπιστευτικότητας και της διαθεσιµότητας των πληροφοριών προς όφελος της ίδιας της επιχείρησης,
των εργαζοµένων, των πελατών και των συνεργατών της.
Η ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ δ.τ. «GEOANALYSIS SA», θεωρεί σηµαντικό και επιδιώκει πάντα να διαθέτει τους
απαιτούµενους πόρους για την υποστήριξη του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, να
εξασφαλίζει τις απαραίτητες γνώσεις στο προσωπικό της σε θέµατα ασφάλειας πληροφοριών,
αξιοποιώντας τις δεξιότητες και τις ικανότητές του και να επιτηρεί και επικουρεί συνεχώς τα οργανωτικά,
τεχνικά και άλλα µέτρα που απαιτούνται για την πιστή τήρηση των νόµιµων υποχρεώσεών της.
Αναγνωρίζει πλήρως τους στόχους του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και
υποστηρίζει την υλοποίηση αυτών.
Η ∆ιοίκηση:
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δ.τ. GEOANALYSIS SA (αναφερόµενη ως «εµείς»,

Η ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ

«εµάς», «η εταιρεία» «µας») δεσµεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητά
σας και να χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδοµένα µε ανοιχτό και
διαφανή τρόπο και σύµφωνα µε τους ορισµούς και τις επιταγές του
νόµου. Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουµε και
επεξεργαζόµαστε εξαρτώνται από το πρὀόν ή την υπηρεσία που έχει
ζητηθεί και συµφωνηθεί σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση.

Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδοµένων:
•

παρέχει µια επισκόπηση του είδους, της διαδικασίας και του

τρόπου µε τον οποίο η «εταιρεία» συλλέγει και επεξεργάζεται τα
δεδοµένα

προσωπικού

χαρακτήρα

και

σας

ενηµερώνει

για

τα

δικαιώµατά σας σύµφωνα µε τον τοπικό νόµο περί προστασίας
δεδοµένων και τον Γενικό Κανονισµό για την Προστασία ∆εδοµένων της
ΕΕ («ΓΚΠ∆»),
•

απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι υφιστάµενοι ή

δυνητικοί

πελάτες

της

ή

«εταιρείας»,

είναι

εξουσιοδοτηµένοι

εκπρόσωποι/εντολοδόχοι ή πραγµατικοί δικαιούχοι νοµικών ή φυσικών
προσώπων τα οποία αποτελούν υφιστάµενους ή δυνητικούς πελάτες ή
συνεργάτες της «εταιρείας», καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο που
κατόπιν συγκατάθεσης ή άλλης έννοµης σχέσης τα προσωπικά του
δεδοµένα έχουν περιέλθει µε οποιονδήποτε τρόπο στην κατοχή µας.
•

απευθύνεται

σε

φυσικά

πρόσωπα

που

είχαν

µια

τέτοια

επιχειρηµατική σχέση µε την «εταιρεία» στο παρελθόν,
•

περιέχει

πληροφορίες

σχετικά

µε

το

πότε

θα

γίνεται

γνωστοποίηση/ανταλλαγή των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σας
σε άλλες εταιρείες του Οµίλου της «εταιρείας» και άλλα τρίτα πρόσωπα
(για παράδειγµα, τους παρόχους υπηρεσιών ή τους προµηθευτές µας ή
των Κ/Ξ στις οποίες συµµετέχει η «εταιρεία» µε συγκεκριµένη εντολή
εκπόνησης

έργου

ή

υπηρεσιών

του

εντολέα

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, Υπηρεσίες ∆ηµοσίου κ.α.).

της

π.χ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Σε αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδοµένων, τα δεδοµένα
σας αναφέρονται µερικές φορές ως «δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα»,
«προσωπικά δεδοµένα» ή «προσωπικές πληροφορίες». Μπορεί επίσης
µερικές φορές να γίνει αναφορά συλλογικά στον χειρισµό, στη συλλογή,
στην

προστασία

και

στην

αποθήκευση/φύλαξη

των

δεδοµένων

προσωπικού χαρακτήρα σας ή σε οποιαδήποτε ανάλογη ενέργεια ως
«επεξεργασία» αυτών των προσωπικών δεδοµένων.
Για τους σκοπούς αυτής της δήλωσης, δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα
νοούνται οποιεσδήποτε πληροφορίες που αφορούν εσάς, µε τις οποίες
εξακριβώνεται ή µπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας και οι οποίες
περιλαµβάνουν, για παράδειγµα, το όνοµα, τη διεύθυνσή σας ή τον
αριθµό ταυτότητάς σας.

1. Ποιοι είµαστε
Η ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ δ.τ. GEOANALYSIS SA, είναι εγκεκριµένο νοµικό
πρόσωπο ιδιωτικού δίκαιου εταιρικού τύπου Ανώνυµης Εταιρείας (Α.Ε.)
µε

έδρα

την

Θεσσαλονίκη.

Ιδρύθηκε

την

15-3-1988

µε

την

Συµβολαιογραφική πράξης Αρ. 2722 όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ 551/313-1988 Τεύχος Α.Ε. και φέρει τον αριθµό µητρώου Εταιρειών ΓΕΜΗ
057655604000.
Τα κεντρικά γραφεία της βρίσκονται επί της οδού Γ. Γεννηµατά 54 ΤΚ
55135 στη Θεσσαλονίκη.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή θέλετε περισσότερες λεπτοµέρειες
σχετικά µε το πώς χρησιµοποιούµε τις προσωπικές σας πληροφορίες,
µπορείτε

να

επικοινωνήσετε

µε

τον Υπεύθυνο

Προστασίας

∆εδοµένων της εταιρείας µας, στη διεύθυνση Γ. Γεννηµατά 54 Τ.Κ. 55135
Θεσσαλονίκη, email: dpo@geoanalysis.gr.
2. Άλλες οντότητες του Οµίλου της εταιρείας
Η εταιρεία συµµετέχει ως µέλος Κοινοπραξιών αλλά και ως συνδεδεµένη
εταιρεία µε ξεχωριστές νοµικές οντότητες όπου η κάθε µία από αυτές
διαθέτει την δική της ξεχωριστή δήλωση προστασίας προσωπικών
δεδοµένων. Οι εν λόγω οντότητες διατηρούν τις δικές τους ιστοσελίδες,
οι οποίες ενδέχεται να συνδέονται µε τη δική µας. Εάν ενδιαφέρεστε να
µάθετε πώς αυτές οι οντότητες επεξεργάζονται τα προσωπικά σας
δεδοµένα,

παρακαλούµε

ανατρέξτε

στις

αντίστοιχες

δηλώσεις

προστασίας προσωπικών δεδοµένων τους, τις οποίες µπορείτε να βρείτε
στις συγκεκριµένες ιστοσελίδες τους.
3. Ποια δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόµαστε και από
πού τα συλλέγουµε
Συλλέγουµε

και

επεξεργαζόµαστε

διαφορετικά

είδη

δεδοµένων

προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία λαµβάνουµε από τους (υφιστάµενους
και δυνητικούς ) πελάτες µας ή τρίτα πρόσωπα αυτοπροσώπως ή µέσω
του εκπροσώπου τους ή µέσω των εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας
µας, όπως την ιστοσελίδας µας, στο πλαίσιο της επιχειρηµατικής ή
άλλης έννοµης σχέσης µας µαζί τους.
Μπορούµε

επίσης

να

εκτελούµε

νοµίµως

επεξεργασία

δεδοµένων

προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία αποκτούµε νοµίµως όχι µόνο από
εσάς αλλά και από τις συνδεδεµένες εταιρείες ή/και Κ/Ξ συγκεκριµένου
σκοπού,

στις οποίες συµµετέχει η εταιρεία,

ή από άλλα τρίτα µέρη,

δηµόσιες αρχές, εταιρείες του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα που αποτελούν
για εµάς τους εντολείς µας (Υπεύθυνοι Επεξεργασίας), κατόπιν νόµιµης
προς τούτο εντολής τους.
Μπορούµε επίσης να συλλέγουµε και να επεξεργαζόµαστε δεδοµενα
προσωπικού χαρακτήρα από πηγές που είναι δηµόσια διαθέσιµες στο
κοινό

(όπως, για παράδειγµα, τον

Τειρεσία, τα εµπορικά

ή/και

επαγγελµατικά µητρώα, τις εταιρείες εύρεσης προσωπικού/ εργασίας
κ.α.) τα οποία αποκτούµε νόµιµα και επιτρέπεται να επεξεργαζόµαστε
σύµφωνα µε το νόµο.
Αν είστε υποψήφιος πελάτης ή αντισυµβαλλόµενος (π.χ. υποψήφιος
προµηθευτής,

συνεργάτης,

υπεργολάβος

κτλ)

ή

εξουσιοδοτηµένος

εκπρόσωπος/εντολοδόχος ή πραγµατικός δικαιούχος νοµικού ή φυσικού
προσώπου

που

είναι

υποψήφιος

πελάτης,

τα

σχετικά

δεδοµένα

προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουµε ενδέχεται να περιλαµβάνουν:
Όνοµα,

διεύθυνση,

στοιχεία

επικοινωνίας

(τηλέφωνο,

ηλεκτρονικό

ταχυδροµείο), στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία τραπεζικού λογαριασµού,
ηµεροµηνία γέννησης, τόπο γέννησης (πόλη και χώρα), οικογενειακή
κατάσταση, εάν είστε

µισθωτοί/ αυτοεργοδοτούµενοι, ΑΦΜ, τίτλο

σπουδών, άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος, πλήρες βιογραφικό σηµείωµα
κ.α].
Σε

περιπτώσεις

εκπόνησης

συλλογής

σύµβασης

προσωπικών

υπηρεσίας

πελάτη

δεδοµένων
/

στο

εντολέα

πλαίσιο

(Υπεύθυνος

Επεξεργασίας) είτε πρόκειται για το Ελληνικό ∆ηµόσιο – όπως ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, είτε πρόκειται για οποιαδήποτε άλλο φορέα του
ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, για τον οποίο έχουµε αναλάβει την συλλογή
και επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων, τα προσωπικά στοιχεία
που συλλέγονται αφορούν κατά κύριο λόγο στην ταυτοπροσωπία του
έχοντα εµπράγµατο δικαίωµα, περιπτώσεις υπηρεσιών και συµβάσεων
Κτηµατογράφησης

/

Αναδασµών

Γης,

Πράξεων

Εφαρµογής,

Απαλλωτριώσεων / Σύνταξης Γεωργικών Μητρώων κτλ.
4. ∆εδοµένα αναφορικά µε παιδιά
Κατανοούµε τη σηµασία της προστασίας της ιδιωτικότητας σε σχέση µε
τα παιδιά. Ενδέχεται να συλλέγουµε προσωπικά δεδοµένα σε σχέση µε
τα παιδιά (ως κάτοχοι εµπράγµατων δικαιωµάτων) µόνο µε την
πρὁπόθεση ότι έχουµε λάβει πρώτα τη συγκατάθεση των γονέων ή του
νόµιµου κηδεµόνα τους, εκτός εάν, σε διαφορετική περίπτωση, αυτό
επιτρέπεται από τον νόµο Για τους σκοπούς αυτής της δήλωσης
προστασίας προσωπικών δεδοµένων, «παιδιά» θεωρούνται τα άτοµα
ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.
5. Κατά πόσο έχετε υποχρέωση να µας παρέχετε τα δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα σας
Προκειµένου

να

είµαστε

σε

θέση

να

προχωρήσουµε

σε

µια

επιχειρηµατική σχέση ή άλλη σχέση συνεργασίας µαζί σας, πρέπει να
µας παράσχετε τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σας, τα οποία είναι
απαραίτητα

για

επιχειρηµατικής

την

απαιτούµενη

σχέσης

ή

έναρξη

συνεργασίας

και

και
την

εκτέλεση

µιας

εκπλήρωση

των

συµβατικών µας υποχρεώσεων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του νόµου.
Πρέπει, εποµένως, να µας προσκοµίσετε τουλάχιστον την ταυτότητα/το
διαβατήριό σας, το ονοµατεπώνυµό σας, τον τόπο γέννησης (πόλη και
χώρα) και τη διεύθυνση κατοικίας σας και το Α.Φ.Μ. σας, στοιχεία κατ’
αρχάς

απαραίτητα

για

την

σύναψη

οπαιαδήποτε

έγγραφης

συνεργασίας.
6. Γιατί επεξεργαζόµαστε τα προσωπικά σας δεδοµένα και σε ποια
νοµική βάση
Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, δεσµευόµαστε να προστατεύουµε την
ιδιωτικότητα σας και να χειριζόµαστε τα δεδοµένα σας µε ανοιχτό και
διαφανή τρόπο και, ως εκ τούτου, επεξεργαζόµαστε τα δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα σας σύµφωνα µε τον ΓΚΠ∆ και τον τοπικό νόµο

προστασίας δεδοµένων για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω
λόγους:
A. Για την εκτέλεση σύµβασης
Επεξεργαζόµαστε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα προκειµένου να
πραγµατοποιούµε

τραπεζικές

συναλλαγές

και

να

προσφέρουµε

υπηρεσίες δυνάµει των συµβάσεων µε τους πελάτες µας, αλλά και να
µπορούµε να ολοκληρώνουµε τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων µε
υποψήφιους πελάτες.
B. Για τη συµµόρφωση µε νοµική υποχρέωση
Υπάρχουν ορισµένες νοµικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τους
σχετικούς νόµους (φορολογικούς, εργατικούς και λοιπούς) που είναι
εφαρµοστέοι σε εµάς καθώς και απαιτήσεις κανονιστικών/νοµικών
διατάξεων,

π.χ.

Υποβολή

Στοιχείων

Κατόχων

Εµπράγµατων

∆ικαιωµάτων στο πλαίσιο των συµβάσεων Εθνικού Κτηµατολογίου Nόµοι
2308/1995, 2664/1998, 341/2006, 4164/2013 κλπ
Γ.

Για

λόγους

Επεξεργαζόµαστε

προστασίας
τα

έννοµων

δεδοµένα

προσωπικού

συµφερόντων
χαρακτήρα

προκειµένου να διασφαλίσουµε τα έννοµα συµφέροντα που
επιδιώκονται από εµάς ή από τρίτους. Έννοµο συµφέρον υπάρχει
όταν έχουµε έναν εύλογο επιχειρηµατικό ή εµπορικό λόγο για τον
οποίο χρησιµοποιούµε τις πληροφορίες σας. Αλλά, ακόµα και
τότε, δεν θα πρέπει να αντιτίθεται αθέµιτα σε αυτό που είναι
ορθό

και

καλύτερο

για

σας.

Τα

παραδείγµατα

τέτοιων

δραστηριοτήτων επεξεργασίας περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τα
εξής:
•

∆ηµιουργία

νόµιµων

αξιώσεων

και

προετοιµασία

της

υπεράσπισής µας σε δικαστικές διαµάχες.
•

Μέσα και διαδικασίες τα οποία αναλαµβάνουµε να διασφαλίσουµε

για την ασφάλεια του Τµήµατος Πληροφορικής, για την αποτροπή
πιθανών εγκληµατικών ενεργειών, την ασφάλεια των περιουσιακών
στοιχείων, τους ελέγχους αποδοχής πρόσβασης και τα µέτρα κατά των
παραβάσεων.
•

Εγκατάσταση συστηµάτων παρακολούθησης (κάµερες κλειστού

κυκλώµατος - CCTV), π.χ. για την πρόληψη εγκληµατικών ενεργειών.
•

Μέτρα για τη διαχείριση των επιχειρήσεων και για την περαιτέρω

ανάπτυξη πρὀόντων και υπηρεσιών.

•

∆ιαχείριση κινδύνων τόσο της εταιρείας, όσο και των συµµετοχών

της σε Κ/Ξ ειδικού σκοπού ή και των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών.
∆.

Επειδή

έχετε

δώσει

τη

συγκατάθεσή

σας

Εφόσον µας έχετε δώσει ρητά τη νόµιµη συγκατάθεσή σας για
επεξεργασία (εκτός από τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω), η
νοµιµότητα αυτής της επεξεργασίας βασίζεται στη συγκατάθεση αυτή.
Έχετε το δικαίωµα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα
στιγµή. Ωστόσο, οποιαδήποτε επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα γίνει πριν από την παραλαβή της ανάκλησής σας δεν θίγεται.
7. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σας
Κατά

την

εκπλήρωση

των

συµβατικών

και

νοµικών/κανονιστικών

υποχρεώσεών µας, τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σας ενδέχεται
να δοθούν σε διάφορα τµήµατα της εταιρείες ή των συνδεδεµένων
εταιρειών ή/και Κ/Ξ ειδικού σκοπού που άπτονται της αναγκαιότητας
των

δεδοµένων

έναντι

των

οποίων

έχουν

ληφθεί

οι

αναγκαίες

προβλέψεις για την προστασία και σύννοµη επεξεργασία των δεδοµένων
σας. ∆ιάφοροι πάροχοι υπηρεσιών και προµηθευτές µπορούν επίσης να
λαµβάνουν τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σας προκειµένου να
εκπληρώσουµε τις υποχρεώσεις µας. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών και οι
προµηθευτές συνάπτουν συµβάσεις µε την εταιρεία, µε τις οποίες
αναλαµβάνουν να τηρούν την εµπιστευτικότητα και την προστασία των
δεδοµένων σύµφωνα µε τον τοπικό νόµο περί προστασίας δεδοµένων και
τον ΓΚΠ∆.
Όλοι οι εκτελούντες την επεξεργασία που έχουν διοριστεί από εµάς για
την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασµό
µας δεσµεύονται µε σύµβαση για συµµόρφωση µε τις διατάξεις του
ΓΚΠ∆.
Υπό

τις

προαναφερόµενες

περιστάσεις,

οι

αποδέκτες

δεδοµένων

προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να είναι, παραδείγµατος χάριν
ενδεικτικά:
•

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

•

Οι φορείς του ελληνικού δηµοσίου ή/ και του ευρύτερου δηµοσίου

για τους οποίους εκτελούµε τις υπηρεσίες σύµβασης ή τους Υπεύθυνους
Επεξεργασίας

∆ηµοτικές

•

αρχές,

φορείς

ΟΤΑ,

Κ/Ξ

συγκεκριµένου

σκοπού

εκπόνησης ειδικής σύµβασης έργου δηµοσίου
Εταιρείες αποθήκευσης αρχείων, οι εταιρείες αρχειοθέτησης ή/και

•

διαχείρισης αρχείων, οι εταιρείες αποθήκευσης ‘cloud’.
Συνεργαζόµενες Εταιρείες, συνεργάτες, υπεργολάβοι που µας

•

βοηθούν στην αποτελεσµατική παροχή των υπηρεσιών µας προς τους
Εντολείς µας, (Υπευθύνους ∆εδοµένων).
8. ∆ιαβίβαση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή σε
διεθνή Οργανισµό
Τα προσωπικά σας δεδοµένα στις περιπτώσεις των συνεργατών µας,
υπαλλήλων και υπεργολάβων µας, και µόνο, ενδέχεται να διαβιβασθούν
σε τρίτες χώρες [δηλ. σε χώρες εκτός του Ευρωπἀκού Οικονοµικού
Χώρου] σε περιπτώσεις που η εταιρεία µας υποχρεούται στην υποβολή
τους για την ανάληψη σύµβασης έργου ή παροχής υπηρεσίας και
κατόπιν άσκησης νόµιµου δικαιώµατος ή γραπτής ενηµέρωσή σας για
την συγκατάθεσή σας να προβούµε σε αυτήν.
Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία σε τρίτες
χώρες υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε τα ευρωπἀκά πρότυπα
προστασίας δεδοµένων και να παρέχουν κατάλληλες διασφαλίσεις σε
σχέση µε τη διαβίβαση των δεδοµένων σας σύµφωνα µε το Άρθρο 46 του
ΓΚΠ∆.
9.

Σε

ποιο

βαθµό

υπάρχει

αυτοµατοποιηµένη

διαδικασία

λήψης

αποφάσεων, περιλαµβανοµένης της κατάρτισης προφίλ
Γενικά, κατά τη δηµιουργία και τη διεξαγωγή µιας επιχειρηµατικής
σχέσης

δεν

χρησιµοποιούµε

αυτοµατοποιηµένη

διαδικασία

λήψης

αποφάσεων. Ενδέχεται να επεξεργαστούµε αυτόµατα ορισµένα από τα
δεδοµένα σας, µε σκοπό την αξιολόγηση ορισµένων προσωπικών πτυχών
(κατάρτισης προφίλ), προκειµένου να συνάψουµε ή να εκτελέσουµε µια
σύµβαση µαζί σας.
Στις περιπτώσεις αυτές στη λήψη απόφασης συµµετέχει αρµόδιο φυσικό
πρόσωπο της εταιρίας µας και δίδονται σε εσάς όλα τα νόµιµα
δικαιώµατα παρέµβασης.
10. Πώς αντιµετωπίζουµε τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σας για
δραστηριότητες µάρκετινγκ και κατά πόσο χρησιµοποιείται η κατάρτιση
προφίλ για τέτοιες δραστηριότητες

Ενδέχεται να επεξεργαστούµε τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σας
για να σας ενηµερώσουµε για πρὀόντα, υπηρεσίες και προσφορές που
µπορεί να ενδιαφέρουν εσάς ή την επιχείρησή σας.
Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόµαστε για τον
σκοπό αυτό συνίστανται σε πληροφορίες που µας παρέχετε και αφορούν
αποκλειστικά

και

µόνο

ενέργειες

ενηµέρωσης

και

επικοινωνίας.

Μελετούµε όλες αυτές τις πληροφορίες για να σχηµατίσουµε µια άποψη
για το τι νοµίζουµε ότι ενδέχεται να χρειάζεστε ή τι µπορεί να σας
ενδιαφέρει. ∆εν χρησιµοποιείται η κατάρτιση προφίλ, δηλαδή δεν
επεξεργαζόµαστε τα δεδοµένα σας αυτόµατα µε σκοπό την αξιολόγηση
ορισµένων προσωπικών στοιχείων, προκειµένου να σας παρέχουµε
στοχευµένες πληροφορίες µάρκετινγκ αναφορικά µε πρὀόντα.
Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα
σας για να προωθήσουµε τα πρὀόντα και τις υπηρεσίες µας σε εσάς
µόνο εάν έχουµε τη ρητή συγκατάθεσή σας προς αυτό ή εάν, σε
ορισµένες περιπτώσεις, θεωρούµε ότι έχουµε έννοµο συµφέρον να το
πράξουµε.
Έχετε το δικαίωµα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγµή στην επεξεργασία
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σας για σκοπούς Marketing,
ενηµέρωσης ή και επικοινωνίας, επικοινωνώντας µαζί µας γραπτώς στο
info@geoanalysis.gr.
11. Για πόσο διάστηµα διατηρούµε τις προσωπικές πληροφορίες σας
Θα διατηρήσουµε τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σας για όσο
διάστηµα έχουµε επιχειρηµατική ή άλλη νόµιµη σχέση µαζί σας ή για όσο
χρόνο προβλέπει η νόµιµη συγκατάθεσή σας ή για όσο χρόνο απαιτούν οι
φορολογικοί και λοιποί νόµοι του κράτους ή για όσο ορίζουν οι οδηγίες
της αρµόδιας αρχής προστασίας δεδοµένων [ως άτοµο ή σε σχέση µε τις
συναλλαγές µας µε νοµική οντότητα, την οποία έχετε εξουσιοδοτηθεί να
εκπροσωπείτε ή της οποίας είστε ο πραγµατικός δικαιούχος].
12. Τα δικαιώµατα προστασίας των δεδοµένων σας
Έχετε τα ακόλουθα δικαιώµατα όσον αφορά τα δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα που διατηρούµε για εσάς:
•

Να έχετε πρόσβαση στα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σας.

Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα π.χ. να λάβετε ένα αντίγραφο των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούµε για εσάς και να

ελέγξετε ότι τα επεξεργαζόµαστε νόµιµα. Για να λάβετε το σχετικό
αντίγραφο µπορείτε να απευθυνθείτε γραπτώς στο info@geoanalysis.gr
•

Να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα

που διατηρούµε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε
τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδοµένα που διατηρούµε για εσάς.
•

Να

ζητήσετε

τη

διαγραφή

των

προσωπικών

σας

πληροφοριών [γνωστό ως «δικαίωµα στη λήθη»]. Αυτό σας επιτρέπει να
ζητήσετε να διαγράψουµε τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σας
όταν δεν υπάρχει κανένας βάσιµος λόγος να συνεχίσουµε να τα
επεξεργαζόµαστε.
•

Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού

χαρακτήρα σας [γνωστό ως «δικαίωµα εναντίωσης»] όταν βασιζόµαστε
σε έννοµο συµφέρον αλλά υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σχετικά µε την
κατάστασή σας, που σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην
επεξεργασία για αυτό το λόγο. Εάν υποβάλετε ένσταση, δεν θα
επεξεργαζόµαστε πλέον τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σας, εκτός
εάν µπορούµε να αποδείξουµε επιτακτικούς νόµιµους λόγους για την
επεξεργασία,

οι

οποίοι

υπερισχύουν

των

συµφερόντων,

των

δικαιωµάτων και των ελευθεριών σας.
•

Να αποσύρετε ή να περιορίσετε τη συγκατάθεση που µας

δώσατε σχετικά

µε

την

επεξεργασία

των

δεδοµένων

προσωπικού

χαρακτήρα σας ανά πάσα στιγµή. Σηµειώστε ότι οποιαδήποτε ανάκληση
της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νοµιµότητα της επεξεργασίας που
βασίστηκε στη συγκατάθεση, προτού αυτή αποσυρθεί ή ανακληθεί από
εσάς.
•

Να απαιτήσετε τη φορητότητα των δεδοµένων σας σε τρίτα

πρόσωπα και ότι άλλο προβλέπει ο ΓΚΠ∆.
•

Να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο επεξεργασίας και στον υπεύθυνο

προστασίας της εταιρίας µας.
•

Να ασκήσετε τα νόµιµα δικαιώµατα σας ενώπιον των αρµόδιων

αρχών.
13. Cookies
Η ιστοσελίδα µας χρησιµοποιεί µικρά αρχεία, γνωστά ως «cookies»
προκειµένου να λειτουργεί καλύτερα και να βελτιώνει την εµπειρία σας.
Σηµείωση:
Ο Γενικός Κανονισµός για την Προστασία ∆εδοµένων (EE) 2016/679
τέθηκε σε εφαρµογή στις 25 Μα˙ου 2018.

